
Bestyrelsens beretning for året 2018 

Kundby Vandværk amba 
 Det er stadigt et godt lille vandværk, fra 2019 et dobbelt så stort vandværk, der 

forventeligt opfylder de behov, der er for vand til andelshaverne og kvaliteten af 

vandet er god. Der er taget de lovbefalede prøver. 

Der er fremover udvidet prøveprogram for alle værker.   

Dog en enkelt overskridelse på bakteologi, men ok efter omprøve. 

  

Med de krav der stilles til vandkvaliteten er det især ammonium og turbiditet der 

volder problemer på vores værk. Vi ligger lige på grænsen. Det forvendtes løst med 

renoveringen.   

 

 Hårdheden af vand er middel, på en skala fra 1 til 30 er den 17. Flere værker har 

installeret kalk opløser anlæg, hvor vedholdende rygter vil påstå, at det virker med et 

anlæg til ca 30.000 kr installeret på værket. 

 

Vi har 376 forbrugere i 2018 samt 36 bimålere som forbrugeren selv administrer.  

 

 

Vi har i alt udpumpet i alt 127.493 m3 2017( 133.284 m3 2018) og solgt til  

VN 71.050 m3 2017 (71.108 m3 2018)   hvilket er meget konstant til VN   

 

  

Der er opkrævet hos egne forbrugere for 56.443 m3 2017 (53.685 m3 2018), et lille 

fald. 

 

 Vi har også i år holde spildet under 10 % (8,2%). Det er forskellen mellem udpumpet 

og faktureret mængde, hvorfor der ikke skal indbetales ekstra afgift af spildet. Det er 

større end normalt, da vi har også haft nogle store brud.  

  

Vores spild kontrolleres af VN via natforbrug.   

  

Vi skal hermed opfordre alle forbrugere til at aflæse deres måler, min. 1 gang om 

måneden, da det kan være dyrt at have et spild. Der er dog nu sat loft over, således 

det er normalforbruget + 300 m3 der skal betales for. Det kan dog godt blive flere 

tussende kr. 

 

Regnskab og forbrugs- afregning -system fungerer næsten tilfredsstillende.  

Dette er 13. hele drifts år. Det planlægges lagt om, samtidig med overgang til 

elektroniske målere.  

 

Bestyrelsens aflønning for 2019: Formand 25.000 kr. Kasserer 23.000 kr. Sekretær 

10.000 og øvrige medlemmer 2.500 kr. Udbetales en gang årligt i december måned. 

Bogføring udføres af Inge Christiansen 30.000 kr. Revision Hans Jørgen Larsen 

ca10.000 kr. efter regning.  Der er indgået aftale om græsslåning med    Jan 

Jørgensens søn til 7500 kr. Den indeholder ikke arealet ved vores nye boring 3.  Det 

daglige tilsyn på værket udføres af Jens Christiansen og han aflønnes med 12.000 kr.  

 

   
 



I 2018 er  ledningen til boring 3 tilsluttet, samt de 2 eksisterende er tilsluttet 

vandværket                                             

Den sidste sektionsafbryder er udskiftet så i alt 20 er udskiftet, hvorefter vi har været 

hele nettet igennem. 

Tegninger er opretning, og ligger på nettet. Fremtidig rettelser udføres af Thvilum.  

  

I 2018 er der udskiftet rør og ventiler under gangbro, samt kapsel og skyllevands 

pumpe. 

Udpumpnings anlægget er udskiftet.      

 

Beredskabs- plan, samt DDS. Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed, er opdateret. 

Der er opsat kontakt informationer på skilt på værkets hegn, samt der er opsat skilte 

med zone betegnelse på bygning.  

Efter forhandlinger med Holbæk Forsyning om taksterne for aflæsningsdata fra 

vandmålerne er der indgået en aftale på 21 kr. pr måler. Indeks reguleret fra 2018.  

 

  

Vandværkerne i Holbæk Kommune har et samarbejde via vandråd. 

Kontaktudvalgene er stort overflødige, hvorfor der vil blive fremsat forslag om 

nedlæggelse 

   

  

M3 prisen til vandværket er fortsat 3,00 kr./m3 2019 med en bemærkning om, at den 

er gældende for kalenderåret.  Der skete den ændring fra 2015 at grundvandsgebyret 

er blevet til en skat og opkræves sammen med moms og af udpumpet mængde, ikke 

af indvindingstilladelsen. Det er 6,25 kr. i 2018 stadig indeholdende 0,39 kr. til det 

tidligere grundvands kortlægning og 5,86 kr. til den anden skat, kaldet grønne 

afgifter.  

Vi får under ombygningen vand fra VN, hvorfor egen produktion i 2019 bliver lille, 

dvs ingen indtægter og meget lille vand produktion. Hvorfor det tidligere fremsatte 

budget for 2019 ikke er retvisende. 

   

Vores takstblad til beregning af tilslutningsbidrag er opdelt, som krævet, i 

Hovedanlæg og Ledningsanlæg og Stikledninger     

  

Takstblad, analyser og beretning kan ses på hjemmesiden www.Kundby-vand.dk 

 Bestyrelsen foreslår den faste afgift hæves til 400 kr og m3 prisen fastholdes til 3,00 

kr pr 1/1 2020, uændret i forhold til 2019, på grund af de kommende investeringer.   

Tilslutning afgift pr boligenhed slås sammen til en sats på 25.000 kr fra 2019 

 

Fremtid: 

Der er ingen  planlagt levering  til VN i 2019 fra Kundby. 

   

 Vandværket er under ombygning og derfor stoppet. Der er opsat et budget og en 

tidsplan der bevirker vi ikke får leveret vand i 2019.  

Ombygning går planmæssig, ca 14 dage forsinket, der kommer stadig overraskelser 

til som giver nogle ekstra regninger. EKS: Alle rør i dæk skiftes og opgaver med ikke 

faste tilbud er altid større end påregnet. Vi har afsat 350.000 kr til dette, men det 

forslår ikke.   

 



Tilslut vil jeg som formand sige tak, til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i 

det forløbne år. 

 

Med dette vil jeg give ordet til dirigenten. 

På bestyrelsens vegne 

Formand Jørgen Høj 


